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Акценти 

Според предварителните данни, БВП нарасна с 3.5% 

през първо тримесечие на 2018 г. спрямо същия пе-

риод на предходната година (по неизгл. данни). Рас-

тежът бе движен както от потреблението, така и от 

инвестициите, които отчетоха повишение съответно с 

3.2% и 10.2% на годишна база. В същото време, отри-

цателният принос на нетния износ се сви до 0.4 пр.п. 

Краткосрочната бизнес статистика показа смесени 

сигнали през март, след като промишленото произ-

водство и продажби нараснаха, строителната продук-

ция се сви, а търговията на дребно забави растежа си 

спрямо предходния месец. През април общият пока-

зател за бизнес климата се увеличи след подобрение 

на оценките във всички сектори, докато индикаторът 

за доверието на потребителите се понижи в резултат 

на влошаване на очакванията за финансовото състоя-

ние на домакинствата и икономическата ситуация в 

страната. 

През първото тримесечие на 2018 г. работната сила в 

трудоспособна възраст продължи да се повишава. 

Коефициентът на безработица достигна 5.7%, като бе 

съпоставим със стойността си към средата на 2008 г. 

Номиналният растеж на средната работна заплата 

общо за икономиката възлезе на 7.1% на годишна 

база за периода. 

През април, потребителските цени се повишиха с 

0.3% спрямо март в резултат най-вече на характерно 

за сезона поскъпване при непреработените храни и 

облекло и обувки. Въпреки това, годишният темп на 

инфлация според ХИПЦ се забави до 1.7%, базисната 

инфлация също се забави до 1.9% на годишна база. 

Балансът по текущата сметка премина в излишък от 

218.1 млн. евро през февруари, при дефицит от 

155.3 млн. евро през януари. Търговският дефицит се 

сви с 18.4% спрямо предходния месец, като спадът на 

вноса на стоки - с 6.2%, надмина този на износа - 4.3%. 

Брутният външен дълг продължи да се понижава 

както в абсолютна стойност, така и като съотношение 

към БВП, достигайки 62% в края на февруари. 

Годишният растеж на кредита за частния сектор про-

дължи да се ускорява до 5.6% през март, при 5% ме-

сец по-рано, с принос както от корпоративния сег-

мент, така и от страна на домакинствата. 

Среднопретегленият лихвен процент по новите 

срочни депозити се понижи с 2 б.т. през март. Сред-

ната цена по потребителски и ипотечни кредити също 

спадна спрямо края на февруари, съответно с 2 и 16 

б.т. 

Според данните от месечните отчети за касовото из-

пълнение, бюджетният излишък по консолидирана-

та фискална програма за първите три месеца на 

2018 г. възлезе на 0.6 млрд. лв. (0.6% от прогнозния 

БВП). Положителният резултат бе формиран от пре-

вишение на приходите над разходите по национал-

ния бюджет (в размер на 0.8% от БВП), докато при 

европейските средства бе реализиран минимален 

дефицит (0.3% от БВП).  
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БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ  

БВП нарасна с 3.5% през първо тримесечие на 2018 г. 

спрямо същия период на предходната година, дви-

жено от вътрешното търсене (граф. 1). Както потреб-

лението, така и инвестициите имаха положителен 

принос, с ръст съответно от 3.2% и 10.2% на годишна 

база. Частното потребление се повиши с 3.6%, като 

запази водещата си роля за икономическия растеж. 

Същевременно, отрицателният принос на нетния 

износ се сви до 0.4% в резултат на доброто предста-

вяне на износа – с ръст от 5% и забавянето на нараст-

ването на вноса до 4.6% на годишна база. 

От страна на предлагането, брутната добавена стой-

ност (БДС) се повиши с 3.5% през първо тримесечие 

на 2018 г. (граф. 2). Основен принос за отчетения 

растеж имаха услугите (2.6 пр.п.), най-вече търговия; 

транспорт; ресторантьорство и хотелиерство и 

операции с недвижими имоти. Развитието на индус-

трията беше подкрепено едновременно от промиш-

леността и строителството, които нараснаха съответ-

но с 1.9% и 9.3%. 

КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС  
СТАТИСТИКА  

Растежът при оборота на промишлените предприя-

тия достигна 3% на годишна база през март (граф. 3), 

в резултат на повишението от 10.5% при продажбите 

за вътрешния пазар. Основен принос за техния рас-

теж имаше производството и разпределението на 

електрическа и топлинна енергия и производст-

вото на хранителни продукти. Същевременно, 

продажбите за външния пазар се понижиха с 5.3% 

най-вече поради неблагоприятното развитие при 

енергийните продукти. 

Промишленото производство отчете слабо повише-

ние от 0.2% през март спрямо същия период на 

предходната година. Растежът беше подкрепен от 

производството на електрическа и топлинна 

енергия, което е ориентирано предимно за вътреш-

ния пазар, докато добивната и преработващата 

промишленост следваха низходяща динамика. 

  

Граф. 1: Приноси за растежа на БВП 

(пр.п., на год. база) 

 

Източник: НСИ 

 

Граф. 2: Приноси за растежа на БДС 

(пр.п., на год. база) 

 

Източник: НСИ 

 

Граф. 3: Оборот в промишлеността 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 
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Индексът на строителната продукция се понижи с 

5.6% спрямо март 2017 г. (граф. 4) Както сградното, 

така и гражданското строителство имаха принос 

за отчетения спад, като се понижиха съответно с 2.6% 

и 9.4%.  

Растежът при продажбите на дребно достигна 2.6% 

спрямо същия месец на предходната година през 

март. Търговията на дребно с лекарства, медицинс-

ки и ортопедични стоки отчете най-голямо повише-

ние от 15.2%, следвана от продажбите на дребно на 

хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и 

търговията с битова електроника, мебели и други 

стоки за бита, които нараснаха съответно с 8.1% и 

5.1%. Всички останали подсектори отчетоха пониже-

ние. 

През април общият показател за бизнес климата се 

увеличи с 2.8 пункта в резултат на подобряване на 

оценките във всички сектори (граф. 5 и 6). Очаквани-

ята за търсенето на услуги бяха оптимистични, като 

само 12% от анкетираните съобщават за проблеми с 

недостатъчно търсене. Очакванията за новите поръч-

ки през следващите 6 месеца в строителството също 

се подобриха с нарастването на настоящата строи-

телна активност. В промишлеността очакванията за 

производствена дейност и износ бяха благоприятни. 

В търговията на дребно очакванията за бизнес състо-

янието на предприятията през следващите 6 месеца 

също се подобриха, а прогнозите за поръчките към 

доставчици бяха по-благоприятни. 

През април индикаторът за доверието на потреби-

телите се понижи с 1.1 пункта (граф. 7) поради вло-

шаване на очакванията за финансовото състояние на 

домакинствата и икономическата ситуация в страна-

та. 

ПАЗАР НА ТРУДА И ДОХОДИ  

През първото тримесечие на 2018 г. работната сила в 

трудоспособна възраст продължи да се повишава 

(граф. 8). От историческа гледна точка, през първите 

три месеца на предходната година показателят отче-

тено слабо намаление, а темпът му на нарастване 

през настоящия период остана значително по-слаб в 

сравнение със стойностите, отбелязани в периода от 

Граф. 4: Индекс на строителната продукция 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 5: Бизнес климат и БВП 

 
* Месечните данни за БВП са получени чрез метода Chow-Lin за раз-
бивка на тримесечни данни. 

Източник: НСИ, МФ 

 

Граф. 6: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 
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второто до четвъртото тримесечие на 2017 г. Коефи-

циентът на икономическа активност на населението 

(15-64 г.) регистрира прираст от 1.4 пр.п. на годишна 

база и достигна 70.6%. Положителната динамика на 

показателя бе подкрепена от всички възрастови гру-

пи, като единствено при младежите (15-24 г.) бе наб-

людавано намаление. Последното се отрази в пони-

жение на коефициента на младежка заетост с 0.5 

пр.п. до 19.9%, докато младежката безработица за-

пази тенденцията си на намаление и достигна 11.8%. 

Броят на обезкуражените представлява потенциален 

източник на заетост сред лицата извън работната 

сила, тъй като тази група би могла най-бързо да се 

завърне на пазара на труда, за да задоволи търсене-

то на труд. Обезкуражените продължиха да намаля-

ват до 91.6 хил. души (за възрастовата група 15-64 г.), 

но понижението им (с 40.5 хил. души) бе по-голямо 

от нарастването на трудоспособната работна сила (с 

20.8 хил. души). Това показа продължаващо активи-

ране в условията на намаление на населението, но 

също така свидетелства, че част от потенциалния 

трудов резерв е останал неусвоен от пазара на труда. 

Повишеното търсене на труд през първите три месе-

ца на 2018 г. се отрази не само в активиране на неак-

тивни в предходните периоди лица, но и в пониже-

ние на безработните. Коефициентът на безработица 

достигна 5.7% и бе съпоставим със стойността на 

показателя към средата на 2008 г. Наред с циклично-

то понижение на безработицата бе наблюдавано и 

структурно подобрение, представено чрез динами-

ката на коефициента на дългосрочната безработица. 

Той се понижи до 3% от работната сила и това бе 

най-ниската му стойност от края на 2009 г. насам. По-

ниският брой на безработните спрямо първите три 

месеца на 2017 г. обуслови около 63% от нарастване-

то на заетите (15-64 г.), а останалите 37% бяха свър-

зани с входящ поток от неактивност в работната сила. 

(граф. 9) 

Регистрираната безработица продължи да намалява 

и достигна 6.4% към края на април, което съответст-

ваше на брой на безработните от 211 хил. души 

(граф. 10). Понижението спрямо март бе обусловено 

от по-отчетливото намаление при входящия поток 

безработни с 8.3% до 20.6 хил. души, докато при из-

ходящия поток бе наблюдавано задържане, поради 

отбелязания лек спад в броя на постъпилите на рабо-

Граф. 7: Доверие на потребителите и динамика  
по компоненти 

(баланс) 

 
Източник: Евростат 

Граф. 8: Население, работна сила и извън работна сила 
(15-64 г.) 

(пр.п. на год. база) 

 
Източник: НСИ, МФ 

Граф. 9: Заети, безработни и работна сила (15-64 г.) 

(промяна в хил. души, на год. база) 

 

* промяната е представена с обратен знак 
Източник: НСИ 
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та. Последните останаха около 22 хил. души и през 

април, тъй като устроените в програми и мерки се 

понижиха спрямо март, докато търсенето на труд на 

първичния трудов пазар доведе до по-голям брой на 

започналите работа. 

През първите три месеца на 2018 г. номиналният 

растеж на средната работна заплата общо за иконо-

миката възлезе на 7.1% на годишна база (граф. 11), 

като остана по-нисък както спрямо отчетения ръст за 

предходното тримесечие (11.4%), така и спрямо този 

за съответния период на 2017 г. (9.8%). Отбелязаното 

забавяне бе обусловено от частния сектор (6.6%), 

докато повишението на заплатите в обществения 

сектор се ускори до 9.0%. Последното беше резултат 

преди всичко от сектор образование (12.2%), в съот-

ветствие със заложените промени в политиката по 

доходите от края на 2017 г.  

Динамиката на доходите от труд показа висока вола-

тилност по икономически дейности. Средните запла-

ти в индустрията продължиха да се повишават с дву-

цифрени темпове както в промишлеността (10.3%), 

така и в строителството (10.6%). Значително нараст-

ване на показателя беше отчетено и в част от дейнос-

тите на сектор услуги, в т.ч. създаване и разпростра-

нение на информация (10.1%) и административни и 

спомагателни дейности (9.1%). За разлика от тях, 

заплатите в търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети и операции с недвижими имоти от-

белязаха спад на годишна база (съответно с 1.7% и 

5.2%) и това обуслови по-ниския темп на нарастване 

на средните доходи в частния сектор. Отчетеното 

забавяне беше отчасти обусловено от търсенето на 

труд с по-ниска квалификация, което би следвало да 

доведе до по-ниско ниво на средните доходи. Огра-

ничаващ ефект вероятно оказа и по-ниското нараст-

ване на оборота през първите три месеца на година-

та в секторите търговия на едро и търговия на 

дребно, без ремонт автомобили и мотоциклети. 

По-ниският реален растеж на доходите (5.4%1) беше 

в съответствие с по-слабите оценки за настоящото 

финансово състояние на домакинствата. Делът на 

потребителите обаче, които очакват подобрение 

през следващите 12 месеца, се повиши (граф. 12). 

Граф. 10: Нетен поток и брой безработни 

(хил. души) 

 
Източник: АЗ 

Граф. 11: Номинален растеж на СРЗ по сектори 

(%, нарастване на годишна база) 

 
Източник: НСИ, МФ 

 

Граф. 12: Реален растеж на средната заплата (%) и 
оценки за текущото финансовото състояние на  
домакинствата и очакванията през следващите  

12 месеца (баланси) 

 

Източник: НСИ 

                                                           
1
 За дефлатор е използван ХИПЦ. 
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ИНФЛАЦИЯ  

През април, потребителските цени се повишиха с 

0.3% спрямо март най-вече в резултат от сезонно 

поскъпване при непреработените храни, облеклото и 

обувките. Цените на пресните плодове и зеленчуците 

нараснаха съответно с 2.9% и 2.8%  за месеца и заед-

но с по-високите цени на облекло и обувки - средно с 

4.7%, допринесоха общо с 0.28 пр.п. за нарастването 

на общия индекс. Сред останалите основни компо-

ненти на ХИПЦ, транспортните горива поскъпнаха с 

0.5% през месеца, следвайки възходящата динамика 

на цените на Брента на международните пазари 

(граф. 13). От друга страна, пазарните услуги поевти-

няха средно с 0.3%2 през април, докато цените в сфе-

рата на общественото хранене продължиха да се 

повишават – с 0.3% спрямо предходния месец. 

Годишният темп на инфлация според ХИПЦ се заба-

ви до 1.7% през април, основно поради по-ниския 

принос от страна на пазарните услуги и администра-

тивни цени (граф. 14). Базисната инфлация също от-

чете известно забавяне до 1.9% на годишна база, при 

2% през предходния месец 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

Балансът по текущата сметка премина в излишък от 

218.1 млн. евро през февруари, при дефицит от 

155.3 млн. евро през януари. Търговският дефицит 

се сви с 18.4% спрямо предходния месец, като спадът 

на вноса на стоки (с 6.2%) надмина този на износа 

(4.3%). Натрупаният за първите два месеца на 2018 г. 

търговски дефицит достигна 1.1% от БВП спрямо 0.5% 

за същия период на 2017 г. Поради по-ниския износ 

на транспортни и туристически услуги, износът на 

услуги се сви с 21.1% през февруари спрямо януари. 

Вносът на услуги намаля с 16% през февруари. Бла-

годарение на силния износ през първия месец на 

годината, общият излишък по баланса на услугите 

се увеличи до 0.4% от БВП през януари-февруари, 

при 0.3% от БВП за същия период на миналата годи-

на.  

Граф. 13: Международни цени на суровия петрол  
Брент в евро 

 

Източник: Световна банка, МФ 

Граф. 14: Приноси по основни компоненти на ХИПЦ 

(пр. п., на год. база) 

 
*Индексът на регулираните цени се изчислява чрез претегляне на 
съответните елементарни агрегати. 

Източник: Евростат, МФ 

 

Граф. 15: Текуща сметка по компоненти  

 (млн. евро) 

 
Източник: БНБ 
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Салдото по първичния доход остана почти баланси-

рано през февруари, както беше и през януари. През 

февруари балансът на вторичния доход нарасна 9.4 

пъти спрямо предходния месец и с 6.4% спрямо съ-

щият месец на 2017 г., поради по-големите трансфе-

ри на средства от ЕС към сектор „Държавно управле-

ние“. Общият излишък по текущата сметка намаля до 

0.1% от прогнозния БВП през януари-февруари в 

сравнение с 0.4% от БВП за същия период на 2017 г. 

(граф. 15) 

Брутният външен дълг (БВД) продължи да се пони-

жава както в абсолютна стойност, така и като съот-

ношение към БВП, достигайки 62% в края на февруа-

ри 2018 г. (граф. 16) По отношение на времевата 

структура 3 , краткосрочният дълг представляваше 

14.3% от БВП, вътрешнофирменото кредитиране на-

маля до 23.9% от БВП, а дългосрочната задлъжнялост 

на частния и публичния сектор бе 47.6% от БВП. За 

последните дванадесет месеца нетният външен дълг 

премина от положителните 2.5% от БВП през февру-

ари 2017 г. до отрицателните 2.6% от БВП за същия 

месец на 2018 г., като причина за това бе размерът 

на активите, държани в чужбина, който надхвърли 

задълженията към нерезиденти. 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

Международните валутни резерви леко се понижи-

ха с 0.4% през април до 22.5 млрд. евро. Банковите 

резерви бяха единственият компонент с отрицателен 

принос, като се свиха с 5.6% спрямо предходния ме-

сец. Депозитът на правителството отчете ръст от 4.1% 

спрямо предходния месец и почти компенсира по-

нижението с 4.5% през март, а парите в обращение 

се увеличиха с 0.8%. Спрямо съответния период на 

предходната година, международните резерви се 

понижиха с 4.7%, при спад от 6% месец по-рано, като 

отново водеща роля за това имаше депозитът на 

правителството и банковите резерви. Те намаляха 

съответно с 20.1% и 13.1% на годишна база, докато 

парите в обращение нараснаха с 10.8%. 

Годишният темп на растеж на кредита за частния 

сектор продължи да се ускорява до 5.6% на годишна 

Граф. 16: Приноси към изменението на БВД 

(пр.п., на годишна база) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 17: Ключови отношения за валутния борд 

 
Източник: БНБ, МФ 

 

 

Граф. 18: Приноси към растежа на депозитите,  
вкл. в М3 по сектори 

(пр.п., на год. база) 

 
Източник: БНБ 
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база през март, при 5% в края на предходния месец 

(граф. 20). Положителен принос за това имаха както 

кредитите за нефинансови предприятия, така и тези 

за домакинствата, нараснали съответно с 2.3% и 

6.3%. При последните, жилищните кредити повишиха 

ръста си до 9.1%, докато потребителските кредити се 

ускориха до 7.2%. По този начин и двата пазарни 

сегмента отбелязаха най-високия си растеж от ноем-

ври 2009 г. насам. Позицията „други кредити“ се сви 

за втори пореден месец – с 8.2% на годишна база 

през март при спад от 2% през февруари. Лошите и 

преструктурирани кредити продължиха да отчитат 

понижение на годишна база – с 15.4%, а делът им в 

общите кредити за нефинансови предприятия и до-

макинства се сви до 12.7%. 

Среднопретегленият лихвен процент по новоотпус-

нати кредити за нефинансови предприятия се пови-

ши през март с 24 б.т. Най-голям принос за това има-

ха новите сделки, деноминирани в евро, чиято цена 

нарасна с 49 б.т. Повишение отчетоха и лихвените 

проценти по фирмени кредити в лева и щатски дола-

ри – съответно със 7 и 14 б.т. Средните проценти по 

потребителски и жилищни кредити се понижиха съ-

ответно с 2 и 16 б.т. спрямо февруари. Общият обем 

нови кредити за нефинансови предприятия и дома-

кинства достигна 1.89 млрд. лв. през март, като беше 

с 4.1% по-висок спрямо същия месец на предходната 

година. 

Среднопретегленият лихвен процент по нови сроч-

ни депозити се понижи с 2 б.т. спрямо предходния 

месец. За понижението допринесоха едновременно 

лихвите по депозитите за нефинансови предприятия 

и по тези за домакинствата. От гледна точка на валу-

тата на деноминация, възвръщаемостта на депозити-

те в евро се понижи в най-голяма степен – с 12 б.т., 

докато средният процент по депозити в лева се по-

нижи със 7 б.т., а по тези в долари се повиши с 19 б.т. 

Общият обем нови срочни депозити през март беше 

1.09 млрд. лв. – с 0.5% повече в сравнение със същия 

месец на 2017 г. 

 

 

Граф. 19: Дял на депозитите и вземания от частния 
сектор във валута 

(% от общото) 

 
Източник: БНБ 

 

Табл. 1: Среднопретеглени лихвени проценти по нови  
кредити за нефинансови предприятия  

и домакинства, % 

  
март 
2017 

февруари 
2017 

март 
2018 

Нефинансови предприятия 4.59 3.63 3.87 

Потребителски кредити 7.93 7.79 7.77 

Жилищни кредити 4.16 3.76 3.60 

Източник: БНБ, МФ 

Граф. 20: Кредит към частния сектор 

(%, на год. база) 

 
* При тази категория кредити драстичният спад от ноември 2014 г. се 
дължи на статистическия ефект от изключването на КТБ като отчетна 
единица от данните по парична статистика на сектор „Други парично-
финансови институции“. 

Източник: БНБ, МФ 

Табл. 2: Годишен процент на разходите (ГПР)* 

  
март 
2017 

февруари 
2017 

март 
2018 

Потребителски кредити 9.79 9.90 9.73 

Жилищни кредити 4.64 4.14 3.97 

 
* Годишен процент на разходите по нов бизнес по кредити за сектор 
Домакинства по оригинален матуритет. ГПР за потребителски и жи-
лищни кредити са претеглени по валута и срочност. 

Източник: БНБ, МФ 
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ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

Според данните от месечните отчети за касовото 

изпълнение, бюджетният излишък по консолидира-

ната фискална програма за първите три месеца на 

2018 г. възлезе на 0.6 млрд. лв. (0.6% от прогнозния 

БВП). Положителният резултат бе формиран от пре-

вишение на приходите над разходите по национал-

ния бюджет (в размер на 0.8% от БВП), докато при 

европейските средства бе реализиран минимален 

дефицит (0.3% от БВП).  

Общо приходите и помощите (граф. 21) в края на 

март възлязоха на 9.2 млрд. лв., като се повишиха с 

4.3% спрямо март 2017 г. Отчетеното повишение при 

данъчните и неданъчните приходни групи бе съот-

ветно 7.4% и 7%, докато помощите за същия период 

намаляха значително – с 63.8%. Най-висок принос за 

растежа на общите бюджетни постъпления имаха 

тези от социално и здравноосигурителни вноски с 

повишение от 14.6% на годишна база, следвани от 

приходите от преки данъци (с растеж от 9.2%) и кос-

вените данъци (3.1%). При касовите постъпления от 

ДДС, акцизи и мита бе отчетено повишение съответ-

но в размер на 1.5%, 5.5% и 25.4% на годишна база.  

Общите правителствени разходи, включително 

вноската на България в бюджета на ЕС (граф. 22) на-

раснаха с 10.9% на годишна база до 8.6 млрд. лв. 

Най-голям принос за растежа им имаха по-високите с 

27.6% на годишна база плащания за персонал, което 

се дължи основно на политиката за повишаване на 

възнагражденията на педагогическия персонал. Зна-

чителен принос имаха също социалните разходи и 

стипендии с растеж от 5.2%, поради базов ефект от 

повишаването на пенсиите, считано от юли 2017 г., 

както и по-високите с 62.7% инвестиционни разходи. 

Изразходваните средства за текуща издръжка и лих-

ви бяха по-ниски съответно с 10.5% и 3.3% в сравне-

ние с нивото им от март 2017 г.  

Фискалният резерв в края на март 2018 г. достигна 

10.1 млрд. лв. (9.7% от прогнозния БВП), в т.ч. 

9.5 млрд. лв. средства на депозити в БНБ и други 

банки и 0.6 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за 

сертифицирани разходи и др.  

Табл. 3: Среднопретеглени лихвени проценти  
по нови срочни депозити на нефинансови  

предприятия и домакинства, % 

  
март 
2017 

февруари 
2017 

март 
2018 

лева 0.35 0.23 0.15 

евро 0.41 0.31 0.19 

щатски долари 0.24 0.69 0.88 

Източник: БНБ, МФ 

 

 

Граф. 21: Приноси за растежа на общите приходи и  
помощи 

(с натрупване, в пр.п. на год. база)  

 
Източник: МФ 

 

 

Граф. 22: Приноси за растежа на общите разходи 

(с натрупване, в пр.п. на год. база)  

 
Източник: МФ 
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Държавният дълг, включително държавногаранти-

рания, възлезе на 24.4 млрд. лв. (23.3% от прогноз-

ния БВП, при 27.3% от БВП година по-рано). Вътреш-

ният дълг намаля от 6.2% от БВП през март 2017 г. до 

5.4% от прогнозния БВП в края на март 2018 г. Съот-

ношението на външния дълг към БВП се понижи 

спрямо март 2017 г. от 19.2% до 16%. Размерът на 

държавногарантирания дълг бе 1.9% от БВП, при 

1.8% от БВП година по-рано.  
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ  ИНДИКАТОРИ  

 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2015 2016 2017 II'17 III'17 IV'17 I'18 10’17 11’17 12’17 01’18 02’18 03’18 04’18 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 3.6 3.9 3.6 3.9 3.8 3.0 3.5 - - - - - - - 

Потребление растеж, % 3.8 3.3 4.5 4.7 4.2 4.8 3.2 - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % 2.7 -6.6 3.8 4.0 4.2 4.1 10.2 - - - - - - - 

Износ растеж, % 5.7 8.1 4.0 3.6 4.6 2.1 5.0 - - - - - - - 

Внос растеж, % 5.4 4.5 7.2 6.2 5.4 8.2 4.6 - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, % -6.8 5.3 -0.1 0.0 -1.5 2.9 -0.3 - - - - - - - 

Индустрия растеж, % 4.2 4.0 3.4 4.1 3.5 2.3 2.9 - - - - - - - 

Услуги растеж, % 3.3 3.1 4.2 4.3 3.6 3.7 3.8 - - - - - - - 

Корективи растеж, % 7.5 7.2 2.4 2.7 9.0 1.1 3.2 - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 2.9 2.7 3.4 4.9 3.5 1.6 1.6 4.3 1.9 -1.1 5.8 -0.9 0.2 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 1.7 1.1 9.3 10.1 10.8 6.7 4.4 7.1 11.1 2.2 9.8 0.6 3.0 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 11.8 6.1 3.7 3.4 2.6 4.0 3.5 3.9 4.0 4.0 5.0 3.1 2.6 - 

Строителна продукция растеж, % 11.2 -16.7 4.6 6.4 7.3 4.2 7.3 12.2 7.6 -7.9 28.5 4.2 -5.6 - 

Общ бизнес климат баланс 20.3 22.5 26.6 28.7 28.0 25.4 27.6 25.8 26.0 24.4 27.0 27.5 28.2 31.0 

   Промишленост баланс 22.9 23.5 26.9 27.7 27.8 25.7 28.3 25.5 26.7 24.8 28.6 28.1 28.2 28.9 

   Търговия на дребно баланс 27.6 33.6 37.9 39.4 40.6 39.5 41.5 38.7 39.7 40.1 40.5 40.4 43.6 44.1 

   Строителство баланс 15.2 17.9 24.6 29.1 27.9 22.2 21.9 25.2 22.5 19.0 19.1 22.7 23.9 29.0 

   Услуги баланс 12.7 13.8 16.7 19.6 15.8 13.8 17.8 14.2 14.1 13.2 18.1 18.4 17.0 24.1 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

% 54.1 53.3 55.4 55.8 56.5 55.5 54.6 - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 49.1 49.3 51.9 52.2 53.2 52.3 51.5 - - - - - - - 

Заетост (СНС) растеж, % 0.4 0.5 1.8 0.9 2.7 2.4 - - - - - - - - 

Безработица (НРС) % 9.1 7.6 6.2 6.3 5.8 5.6 5.7 - - - - - - - 

Безработица (АЗ) % 10.1 8.7 7.2 7.2 6.6 6.9 7.0 6.7 6.9 7.1 7.2 7.0 6.8 6.4 

Номинална работна заплата растеж, % 6.8 8.0 11.8 10.3 10.7 11.4 7.1 11.2 11.5 11.6 8.0 6.3 6.9 - 

Реална работна заплата3 растеж, % 8.0 9.5 10.5 8.8 9.7 9.5 5.4 9.5 9.4 9.7 6.7 4.7 4.9 - 

Производителност на труда (БВП на 
зает) 

растеж, % 3.3 3.4 1.7 2.9 1.1 0.7 - - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд (БВП) растеж, % 0.1 0.1 4.5 1.6 5.8 7.3 - - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 2.3 2.3 5.7 4.1 7.5 8.3 - - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -0.1 -0.8 2.1 2.3 1.6 2.7 2.0 2.5 3.0 2.8 1.8 2.0 2.2 2.0 

Хармонизиран индекс на потребител-
ски цени 

растеж, % -1.1 -1.3 1.2 1.4 0.9 1.7 1.6 1.5 1.9 1.8 1.3 1.5 1.9 1.7 

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

растеж, % -1.6 -2.9 4.2 3.4 5.7 5.5 4.9 5.5 5.8 5.1 5.6 4.4 4.8 3.8 

Цени на производител на междуна-
родния пазар 

растеж, % -2.4 -3.5 6.0 5.6 4.8 4.6 0.6 5.8 5.6 2.3 2.1 -0.5 0.3 1.5 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 32 200 33 959 35 316 17 483 26 152 35 316 - 29 167 31 903 35 315 3 706 6 212 9 219 - 

Общо разходи млн. лв. 34 685 32 491 34 471 15 737 23 732 34 471 - 26 673 29 518 34 470 2 544 5 460 8 626 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 946 859 888 488 677 888 - 746 816 888 84 220 308 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. -2 485 1 468 846 1 746 2 420 846 - 2 493 2 386 845 1 162 752 593 - 

  % от БВП -2.8 1.6 0.9 1.8 2.5 0.9 - 2.5 2.4 0.9 1.1 0.7 0.6 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 23 300 27 424 25 531 27 212 25 479 25 531 - 25 539 25 518 25 531 24 461 24 463 24 429 - 

  % от БВП 26.3 29.1 25.9 27.6 25.6 25.6 - 25.9 25.9 25.9 23.4 23.4 23.3 - 

Фискален резерв млн. лв. 7 873 12 883 10 289 13 174 11 867 10 289 - 12 013 11 916 10 289 11 186 10 687 10 149 - 

  растеж, % 9.1 63.6 -20.1 -6.8 -16.9 -20.1 - -15.9 -16.8 -20.1 -19.2 -21.3 -19.3 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2015 2016 2017 II'17 III'17 IV'17 I'18 10’17 11’17 12’17 01’18 02’18 03’18 04’18 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 20 285 23 899 23 662 23 970 24 551 23 662 22 606 22 230 22 198 23 662 22 264 22 215 22 606 22 518 

Покритие на паричната база  % 144.3 163.4 156.4 168.4 161.2 156.4 158.6 173.2 172.0 156.4 161.8 162.7 158.6 161.4 

Покритие на вноса месеци 8.5 10.0 8.7 9.3 9.3 8.7 - 8.4 8.3 8.7 8.1 8.1 - - 

Покритие на краткосрочния външен 
дълг 

% 267.5 315.7 304.6 302.1 321.1 304.6 - 300.1 292.7 304.6 289.3 289.3 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 15.6 13.5 16.9 15.2 16.3 16.9 - 16.2 15.0 16.9 16.9 17.6 17.2 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 8.8 7.6 7.7 7.0 8.2 7.7 - 8.2 7.0 7.7 7.7 8.1 8.4 - 

Депозити растеж, % 8.2 6.7 7.2 6.0 7.5 7.2 - 7.6 6.3 7.2 7.1 7.7 7.8 - 

Кредит към частния сектор растеж, % -1.2 1.5 4.8 4.2 4.9 4.8 - 4.2 4.2 4.8 4.8 5.0 5.6 - 

Кредит към нефинансовите  
предприятия 

растеж, % -1.7 0.3 1.7 2.1 3.1 1.7 - 1.5 1.3 1.7 1.6 2.0 2.3 - 

Кредит за домакинствата растеж, % -1.3 2.0 6.0 6.0 5.9 6.0 - 6.3 6.4 6.0 6.1 6.1 6.3 - 

Лихвен процент по кредити4 % 7.0 5.8 4.3 4.8 4.6 4.3 4.6 4.1 4.5 4.4 4.6 4.6 4.6 - 

Лихвен процент по депозити5 % 1.3 0.8 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.79 1.86 1.63 1.71 1.66 1.63 1.59 1.68 1.65 1.63 1.57 1.60 1.59 1.62 

  ср. пер. 1.76 1.77 1.74 1.78 1.67 1.66 1.59 1.66 1.67 1.65 1.60 1.58 1.59 1.59 

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 73.6 71.1 66.1 67.9 66.1 66.1 - 65.4 65.5 66.1 62.0 62.0 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 22.2 22.1 23.3 23.2 22.9 23.3 - 22.5 22.9 23.3 23.2 23.2 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 38.1 36.2 38.1 36.3 37.3 38.1 - 37.5 37.7 38.1 38.4 38.5 - - 

—Платежен баланс6                              

Текуща сметка млн. евро -17 1 091 2 269 581 2 250 -464 - 66 -190 -339 -155 218 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 0.0 2.3 4.5 2.7 4.5 4.5 - 4.8 4.4 4.5 4.3 4.2 - - 

Търговски баланс млн. евро -2 622 -984 -2 074 -407 -179 -885 - -95 -308 -483 -323 -264 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -5.8 -2.0 -4.1 -2.9 -3.1 -4.1 - -3.0 -3.5 -4.1 -4.4 -4.8 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 21 919 23 104 25 754 6 431 6 631 6 747 - 2 455 2 267 2 025 2 050 1 962 - - 

  растеж, % 4.2 5.4 11.5 14.5 9.0 7.2 - 16.0 5.6 -0.3 12.4 -0.8 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 18 678 24 088 27 829 6 838 6 811 7 632 - 2 550 2 575 2 508 2 373 2 225 - - 

  растеж, % -21.5 29.0 15.5 16.7 11.1 14.4 - 12.8 15.9 14.7 19.9 7.4 - - 

Капиталова сметка млн. евро 1 422 1 070 526 81 144 188 - 25 35 88 0 4 - - 

Финансова сметка млн. евро -738 -356 2 320 232 1 325 1 099 - 2 376 -254 -1 023 1 377 359 - - 

Нетни преки чуждестранни инвести-
ции 

млн. евро -2 329 -356 -688 -160 -97 0 - -26 -166 -17 -162 -56 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 44 2 198 878 348 -193 752 - 517 26 209 247 100 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро -4 603 1 734 843 378 126 476 - 1 520 29 -1 074 1 236 140 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 3 730 3 467 -99 96 597 -869 - -2 339 -3 1 473 -1 359 -76 - - 

 

Забележка: Всички изменения на индикаторите, посочени в таблицата като растеж в %, са на база съответния период на предходната година.  
За изчисление на съотношенията към БВП са използвани отчетни данни за БВП по текущи цени за 2015 г. – 88 571.3 млн. лв., за 2016 г. – 94 129.9 млн. лв. 
и за 2017 г. – 98 631.1 млн. лв.,  както и прогнозни данни на МФ за 2018 г. – 104 674.4 млн. лв.; 

1. Растежи при съпоставими цени от 2010 г., неизгладени данни; 
2. Неизгладени данни; 
3. Дефлирани с ХИПЦ; 
4. Лихвен процент по новоотпуснати кредити за домакинства, НТООД и нефинансови предприятия – среднопретеглен по вид, валута и срочност; 
5. Лихвен процент по новопривлечени срочни депозити на домакинства, НТООД и нефинансови предприятия – среднопретеглен по вид, валута и 
срочност; 
6. Аналитично представяне, в съответствие с шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция. 
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